
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 Klar til en ny hverdag med genåbningen af dagtilbud 

Kære forældre  

 

Om lidt står vi over for en ny hverdag med den gradvise genåbning af daginstitutionerne og 

dagtilbuddene fra torsdag den 16. april. I en lang periode har jeres børn været hjemme eller i nødpasning, 

og nu skal de gradvist tilbage til de rammer, som de er vant til. Men rammerne og hverdagen bliver ikke 

helt som den plejer.  

 

Vi skal leve op til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og samtidig sørge for, at jeres børn får en god og 

tryg hverdag. Det bliver en balancegang, men vi vil gøre vores bedste for, at tingene fungerer optimalt. 

I dette brev får I den seneste information, så I og jeres børn er klædt på til den nye hverdag.  

 

Krav og anbefalinger  

I dagtilbuddene bliver der i disse dage arbejdet på højtryk for, at den nye hverdag bliver organiseret og 

institutionerne og deres legepladser indrettet, så vi lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er 

vigtigt for os at understrege, at Sundhedsstyrelsen i deres retningslinjer arbejder med både krav og 

anbefalinger. Vi lever naturligvis op til alle kravene i retningslinjerne. Dagtilbuddene har udarbejdet 

instrukser for alle kravene herunder bl.a. for hygiejnen og arbejdet med mindre grupper.  

 

Anbefalingerne efterlever vi så vidt som muligt under de rammer, som vi har. Anbefalinger er bl.a. et frit 

gulvareal på 6 m2 pr barn i vuggestuer og 4 m2 per. barn i børnehaver, at der generelt er afstand mellem 

børnene og at børnene samles i mindre grupper. I hvor høj grad vi kan efterleve anbefalinger vil afhænge 

af den konkrete situation og kontekst i daginstitutionen herunder de fysiske rammer, antal børn, mulighed 

for udeaktiviteter mm. De enkelte dagtilbud har forskellige praktiske muligheder, og derfor kan I opleve, at 

det vil være forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud, hvordan anbefalinger bliver realiseret.  

 

Lige nu arbejdes der med at gøre klar til, at børnene i større udstrækning skal være ude på legepladser og 

i nærområdet for at opnå mest muligt afstand mellem børnegrupper. I mange institutioner vil der derfor 

være sat telte op mm. og andre faciliteter i kommunen vil også blive benyttet, fx kommunens haller. 

 

Da børnene skal være ude flere timer, er det derfor også vigtigt, at alle børn også har udetøj med. 

 

Der arbejdes også på højtryk med at forberede en ny hverdag med mindre børnegrupper ude og inde, 

samt at lave retningslinjer for, hvordan personalet kan sikre en god hygiejne, med fx at vaske hænder, 

blandt børnene. Samtidig understreger Sundhedsstyrelsen, at børn er børn, så selvfølgelig skal der være 

plads til kram, leg og pædagogiske aktiviteter hele dagen. 

Mere tid til aflevering og afhentning 

Når I skal aflevere og afhente jeres børn, vil I opleve, at det kan tage længere tid, end I er vant til. Derfor er 

det en god idé at afsætte ekstra tid af til aflevering og afhentning. Det skyldes, at vi følger 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer med fokus på fysisk afstand og god hygiejne. Derfor vil hver institution 

sikre, at forældre, børn og personale ikke samler sig ved indgangen i større grupper, hvilket betyder, at I 
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som forældre fx skal aflevere og hente jeres barn uden for institutionen, i intervaller og ved andre 

indgange. Vi opfordrer også til, at I afleverer og afhenter jeres børn på skæve tider, så der ikke dannes 

store samlinger foran dagtilbuddet.  

Mad 

Der er ikke mulighed for at få morgenmad i dagtilbuddene, og derfor skal børnene have spist morgenmad 

hjemmefra. Det sker for at mindske smitterisikoen. Hvert dagtilbud bestemmer selv, hvordan de vil tilbyde 

formiddags- og eftermiddagsmad. Det kan være, at nogle dagtilbud beder om, at forældrene tager mad 

med hjemmefra. I hører nærmere om dette fra jeres dagtilbud.  

 

 

 

 

 

 

Der er ingen tvivl om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe en god hverdag for børnene under de nye 

retningslinjer. Det vil være en ny og anderledes hverdag for både børn og voksne, og der vil være mange 

ting, vi skal finde løsninger på, mens vi står i det. Vi arbejder ud fra, at børn er børn, og derfor skal der 

være plads til leg, omsorg og tryghed, som de er vant til.  

 

Vi håber, at I som forældre vil samarbejde med at få den nye hverdag til at fungere optimalt. Det er om 

noget en anderledes situation, som vi alle står i, og det er afgørende, at vi alle bidrager med, hvad vi kan, 

for at tingene fungerer. Vi håber, at I vil vise hensyn og tålmodighed, mens vi navigerer i og etablerer den 

nye hverdag.  

 

I får nærmere besked fra jeres daginstitution eller dagpleje om de konkrete tiltag i jeres dagtilbud.  

 

Bedste hilsner 

 

Jesper Reming Tangbæk 

Direktør for Børn- og ungeområdet 

 

Kopi af brevet sendes til Privatinstitutionen Krudthuset samt til privatskolerne i Solrød Kommune. 

 


